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• Det er ikke enkelt entydigt at sige i hvilket omfang Vectoring bliver brugt til at levere 
højere hastigheder, idet mange populære salgsprodukter både kan produceres med og 
uden vectoring afhængig af linjeforholdene

• Når en DSLAM først er vectoriseret kan vi ikke se, om en given linje kunne levere den 
ønskede hastighed uden vectorisering (beregnet af Network Analyzer)

• Et fingerpeg om afsætning af høje hastigheder fås ved at se på den højeste hastighed 
som tilbydes på ét par: Flex 105/32 Mb/s – Her var udviklingen:

− 5. dec 15   – 50 linjer

− 1. april 16  – 100   ”

− 7. maj 16   – 200   ”

− 2. juni 16   – 300   ”

− 29. juni 16 – 400   ”

− 15. august 16 – 511   ”

• En nedbrydning af seneste udtræk viser følgende fordeling:

− 86 tilsluttet ikke-vectoriseret DSLAM, heraf de 17 med pairbonding

− 425 tilsluttet vectoriseret DSLAM, alle med kun ét par

− Heraf er 398 afsat til AO, de øvrige 27 af TDC/Fullrate

Faktisk brug af hastigheder som er betinget af 
vectorisering
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• Teknisk pilotforsøg med pt. 10 aktive kunder under RY2 kørende, udvides hvis muligt - se næste slides

• IT udvikling, som muliggør brug af nyt linjekort (NDLT-K) i vectoriserede DSLAM, men kun med kendt 
17a teknik, er leveret  

• Forhandlinger med Nokia om levering af linjekort og SW opdateringer pågår. TDC sigter mod at 
leverance af kort starter først i Q4 hvorefter alle nyindkøbte kort vil være af ny type

• Kortene vil i Q4 16 blive monteret i DSLAMér som skal vectorisres i Q1 17, og brugt ved 
kapacitetsudbygning på allerede vectorserede DSLAM

• TDC oplyser detaljer når leveranceplan foreligger. AO skal ikke foretage sig noget i den forbindelse

• En afhængighed er, at de DSLAM hvor det nye kort skal monteres skal SW opgraderes til 5.4.01, varsel 
er udsendt

• En yderligere afhængighed er, at Network Analyser (NA) skal opgraderes til SW version 9.2 for at NA 
kan virke mod SW opgraderede DSLAM. Opgradering er er kompliceret og kræver at Nokia specialister 
skal medvirke. Plan for dette indgår i forhandlingerne med Nokia, og vil påvirke tidsplanerne 

• 5.4.01 vil ikke blive rullet ud generelt, da vi afventer 5.5.x som har nogle ønskede funktionaliteter, 
men 5.5.x bliver først tilgængelig efter nytår

• IT udvikling, som aktiverer Vplus funktionaliteten, er ikke endelig planlagt, men vi sigter mod levering 
medio 17

• En udfordring er at én Vplus linjeport belægger to porte på vectoring processorkortet, så der opstår 
kapacitetsproblemer på store DSLAM

• Når planer for IT er faste vil vi melde detaljer ud, og planlægge fieldtest med AO deltagelse straks efter 
IT er leveret, for test af IT interfaces og teknik

• Whitelistning af CPE kan foretages når DSLAM SW er stabil

Vplus (VDSL2 35b) - test og implementering
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NETINFO billede efter SW opgradering som understøtter 
nyt linjekort
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• Site

− RY2 blev valgt fordi der her er mange potentielle kunder med afstand under ca. 5 dB

− ret høj fyldning med såvel vectoriseret VDSL2 som ADSL2+ (ikke shaped)

− DSLAM er placeret i teknikhus, hvor der er plads til ekstra udstyr

− mulighed for support fra teknikere med stor erfaring fra tilsvarende forsøg

− 143 ADSL linjer, 1 SHDSL linje og 98 VDSL2 linjer

• DSLAM bestykket med et nyt NDLT-K kort, ellers ikke ændret. SW: 5.4.00 (test version)

• CPE: Sagem type F@ST 5360, SW: SG4610000104E med datapump A2pvbH042j2 og driver d26j

• Gennemgang af husinstallationerne ifm. opsætning af ny CPE – i 3 tilfælde blev der rettet fejl i 
kablingen

• Tidslinje

− Primo juli er 10 kunder flyttet på NDLT–K kort og kører 35b, men beholder købt hastighed

− 12. juli blev alle kunder sat på max hastighed

− Igen nedsat til ”købt hastighed” i sommerferieperioden

− Yderligere kunde(r) tilsluttes og DSLAM/CPE SW opdateres

Foreløbig konklusion: Daglig logning viser god stabilitet og generelt parameterværdier som 
forventet. DS båndbredde meget afhængig af kabeltype – analyseres videre. 

Vplus (VDSL2 35b) teknisk pilot under RY2
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DS hastighed for testkunder under RY2 og ved test i lab
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